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Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: 
Ymarfer a Theori 

Arholiad Mehefin 2023 
 

S23-4963N80-1 
S23-4963N90-1 

Uned 330: Egwyddorion a damcaniaethau sy'n 
dylanwadu ar ofal, chwarae, dysgu a datblygiad 

plant yn yr 21ain ganrif yng Nghymru 

06/06/2023 AM 

 

Gwybodaeth Ymlaen Llaw 
Gwybodaeth i ymgeiswyr 
Mae'r wybodaeth ymlaen llaw hon yn nodi rhai o'r meysydd cynnwys y 
bydd papur arholiad Mehefin 2023 yn eu hasesu. Bwriad y ddogfen hon yw 
eich helpu â'ch gwaith adolygu.  
Mae'r meysydd cynnwys sydd wedi'u nodi yn y wybodaeth ymlaen llaw hon 
yn ymwneud â'r cwestiynau y mae'r nifer mwyaf o farciau amdanyn nhw yn 
y papur. 
Bydd cwestiynau am feysydd cynnwys eraill hefyd sydd ddim wedi'u nodi 
yn y wybodaeth ymlaen llaw hon 
Mae'n bosibl defnyddio'r wybodaeth ymlaen llaw hon ar unrhyw adeg o'r 
dyddiad y cafodd ei rhyddhau: 

• gallwch chi ddefnyddio unrhyw adnoddau sydd ar gael i chi i 
ymchwilio i'r testunau sydd wedi'u cynnwys yn yr hysbysiad hwn ac i 
adolygu'r testunau hynny. 

• gallwch chi ofyn i'ch athro am gyngor a thrafod yr hysbysiad hwn ag 
aelodau eraill eich dosbarth.  

• ni chewch fynd â chopi o'r wybodaeth ymlaen llaw hon i mewn i'r 
arholiad.  

Nid yw'r wybodaeth yn y wybodaeth ymlaen llaw hon yn berthnasol i 
unrhyw gyfres arholiadau arall. 
Ni ddylid mynd â'r wybodaeth ymlaen llaw hon i mewn i'r arholiad. 

Rhyddhawyd: 06/02/2023  
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Gwybodaeth ychwanegol i fyfyrwyr ac athrawon 
 
Mae'n bwysig bod y wybodaeth ymlaen llaw hon yn cael ei darllen gan gyfeirio at y 
cynnwys pwnc yn y fanyleb, sydd ar gael yn: 
Llawlyfr y Cymhwyster Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer 
(dysguiechydagofal.cymru) 
 
Mae'r wybodaeth ar gyfer pob uned yn cael ei chyflwyno yn y drefn y mae'n ymddangos 
yn y fanyleb, nid yn nhrefn cwestiynau yn yr arholiad.  
 
Nid yw fformat a strwythur y papurau arholiad yn newid.  
 
Mae'r wybodaeth ymlaen llaw yn ymdrin ag Uned 330 (S23-4963N90-1 a S23-
4963N80-1). 

 
Gwybodaeth Ymlaen Llaw: Uned 330: Egwyddorion a damcaniaethau sy'n dylanwadu 
ar ofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant yn yr 21ain ganrif yng Nghymru 
 
Bydd y meysydd cynnwys canlynol yn cael eu hasesu ym mis Mehefin 2023: 
 
Maes cynnwys Ymhelaethu 
2.2  
Cefnogi ymddygiad 
cadarnhaol 

Dylai dysgwyr adnabod sut y gellir defnyddio'r 
damcaniaethau hyn am ddatblygu ymddygiad i gefnogi 
ymddygiad plant.  
Damcaniaethwyr i gynnwys: 
• Pavlov  
• Skinner 
 
(Mae'r papur arholiad yn cynnwys un o'r pwyntiau bwled 
uchod.) 
 

4.1  
Hyrwyddo dysgu 0-19 oed. 

Dylai dysgwyr wybod a deall pwysigrwydd a gwerth 
sicrhau bod plant yn achub ar gyfleoedd gwahanol 
(mewn amgylcheddau dysgu ffurfiol ac anffurfiol) er 
mwyn hyrwyddo dysgu a datblygiad.  
 
Cyfleoedd i gynnwys:  
• gweithgareddau yn seiliedig ar y cwricwlwm  
• llythrennedd digidol/gweithgareddau TGCh  
 
(Mae'r papur arholiad yn cynnwys un o'r pwyntiau bwled 
uchod.) 
 

  

https://www.dysguiechydagofal.cymru/media/3306/14_l3_ccpld-specification-w-091122.pdf
https://www.dysguiechydagofal.cymru/media/3306/14_l3_ccpld-specification-w-091122.pdf
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Maes cynnwys Ymhelaethu 
4.3  
Ymyrryd yn gynnar er 
mwyn hybu dysgu ac 
iechyd a llesiant. 

Mae angen i ddysgwyr wybod a deall effaith 
deddfwriaeth, mentrau, rhaglenni a meddylfryd presennol 
o ran ymyrraeth gynnar ac asesiadau o anghenion.  
 
I gynnwys:  
• Rhaglen y 1,000 Diwrnod Cyntaf (Iechyd Cyhoeddus 
Cymru)  
• Rhaglen Plant Iach Cymru  
 
(Mae'r papur arholiad yn cynnwys un o'r pwyntiau bwled 
uchod.) 
 

5.1  
Sut mae safbwyntiau a 
dulliau damcaniaethol yn 
llywio ymarfer. 

Mae angen i ddysgwyr wybod a deall sut mae 
damcaniaethau a dulliau cyfoes a hirsefydledig yn llywio 
ymarfer a sut gellir eu defnyddio i wneud newid mewn 
lleoliadau.  
 
Damcaniaethau cyfoes a hirsefydledig i gynnwys:  
• Janet Moyles: Troell Chwarae  
• Piaget: Pedwar cyfnod datblygu  
• Vygotsky: Parth datblygiad procsimol. 
 
(Mae'r papur arholiad yn cynnwys un o'r pwyntiau bwled 
uchod.) 
 

5.2  
Sut mae'r fframweithiau 
cwricwlwm statudol yng 
Nghymru yn ategu ymarfer. 

Mae'n rhaid i ddysgwyr wybod a deall sut y caiff 
fframweithiau cwricwlwm statudol eu defnyddio i lywio 
cynllunio er mwyn sicrhau datblygiad cyfannol plant wrth 
ymarfer. 
 Fframweithiau statudol i gynnwys:  
• Cwricwlwm y Blynyddoedd Cynnar e.e. dysgu arbrofol, 

dysgu mewn chwarae  
• Cwricwlwm Cenedlaethol e.e. gweithgareddau ysgogol, 

dysgu ymarferol, profiadau, cyfleoedd yn yr ystafell 
ddosbarth a chyfleoedd allgyrsiol  

Mae'n rhaid i ddysgwyr wybod a deall bod angen i'r holl 
weithgareddau a ddefnyddir mewn lleoliad fod yn 
ysgogol a chefnogi datblygiad cyfannol y plant. 
 

 

Bydd cwestiynau am feysydd cynnwys eraill hefyd sydd ddim wedi'u nodi 
yn yr hysbysiad hwn 
 

Diwedd y wybodaeth ymlaen llaw 


